Kan man på det sättet lokalisera vad det är
som gör ont går det ofta att behandla – och
även om det inte går att behandla brukar det
ofta vara lättare att hantera smärtan när man
förstår den bättre!

Smärta
Måste man leva med det?

En vanlig orsak till smärta är
facettledsrelaterad smärta. Den ger ofta
upphov till överförda smärtor, dvs att smärtan
kommer från en del men man upplever det
strålar ut i ett ben eller en arm eller upp i
huvudet. Denna smärta kan lokaliseras med
hjälp av blockader lagda under
röntgenkontroll.

Det är bara man själv som vet hur ont man
har. Smärta syns inte på röntgen eller MR
och inte heller vid en undersökning går det se
var en människa har ont, hur ont det är eller
vilken typ av smärta man känner.
Vid en interventionell utredning av smärta
utgår man från patientens berättelse och
testar systematiskt del för del i syfte att
lokalisera varifrån smärtan kommer.

Om smärtan kommer från facettlederna är det
även behandlingsbart med en s.k.
radiovågsbehandling. Man skapar då en
tillfällig skada på nerven vilket kan liknas vid
en nervblockad som håller i sig i 10-12
månader. Därefter har nerven vuxit ut igen,

men oftast återkommer då inte smärtan. Ifall
den återkommer är det möjligt testa igen och
vid behov upprepa behandlingen.
Allt sedan 2008 följer vi effekten på
hälsorelaterad livskvalitet hos alla patienter.
Vi anser att det inte räcker med att bli av med
smärtan utan målet är en förbättrad
livskvalitet.
Vid uppföljningarna har vi sett en markant
förbättring av livskvaliteten hos en
övervägande andel av patienterna som utretts
och behandlats.

Exempel på tester och behandlingar:
Facettledsblockader
Sakroiliakaledsblockader
Nervrotsblockader
Lumbala sympatikusblockader
Ganglion imparblockader
Ganglion sfenopalatinumblockader
Ganglion stellatumblockader
Ledinjektioner i t.ex:
Höftled
Knäled
Fotled och fotens leder
Axelled och nyckelbenets leder
Armbågsled
Handled och handens leder
Atlantoaxialled
Craniocervicalled
Facettled
Nervblockader
Radiovågsbehandlingar
Facettleder
Sacroiliacaleder
Alla åtgärder sker som en del i en
systematisk utredning. De genomförs under
röntgenkontroll och de följer guidelines
utarbetade av Spine Intervention Society,
SIS. Detta för att säkerställa
patientsäkerheten och att verksamheten är
evidensbaserad och vetenskapligt förankrad.
Kliniken är kvalitets- och miljöcertifierad
mot iso9001 och iso14001 via FR2000
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